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शौचालयाची कहािी 

खूप पिूी लोकांच्या जिळ घरं नव्हती. त्यामळेु 
शौिालय बांधण्यािे त्यांच्या डोक्यात आले नाही.



लोक जंगलात फफरत
असत, जनािरांिी 
लशकार करत.

फळे गोळा
करत असत.
...

आणण एखाद्या 
झाडाच्या मागे
शौिास बसत असत.

मग त ेशतेी करायला लशकले आणण 
राहण्यासाठी घर बांधू लागले.

काहींनी अगंणात शौिालय बांधल,े पण त े
म्हणजे जलमनीिर फक्त एक खड्डा केलेला 
होता. जेव्हा खड्डा भरत असे, तवे्हा लोक 
त्यािर माती टाकून झाकत असत आणण 
दसुरा खड्डा खणत. यामळेु काम होत असे 
पण नतंर जागेिी कमी भास ूलागली.



प्रािीन रोमिासीच्या डोक्यात एक उत्तम 
वििार आला- सािवजननक शौिालय. त्यानंी 
एक लांब, दगडािी मोठी पट्टी एका खोल 
खंदकािर ठेिली. त्या पट्टीिर त्यांनी अनेक 
भोके पाडली. मग त्यांनी त्या शौिालयाच्या 
खोलीला सगंमरमरने सजिल.े

शौिालयात जाणे म्हणजे लोकांना
भेटण्यािी एक िांगली जागा झाली. रोमन 
एका पकं्तीत बसनू राजननती आणण
नाटकांिर ििाव करत असत. त्यांच्या
खालच्या खंदकात पाणी िाहत असे आणण 
त ेसगळं काही िाहून घेऊन जात असे.



रोमन राज्यातील श्रीमतं लोकांना घर 
सोडािे लागत नस.े त ेएखाद्या 
गलुामाला िांदीिे भांड ेआणायला सांगत 
आणण त्याति त ेकरत.

नतंर लोकांना या गोष्टीिी लाज िाटू लागली. 
श्रीमतंांनी एकट्याने शौिाला जाणे पसतं 
केल.े त ेफॅन्सी, कुशन असणारे टॉयलेट 
बॉक्सिा उपयोग करू लागले, जो नेहमी एका 
पडद्याच्या मागे लपिलेला असे.

त ेखूप आरामदायी असे – खरेतर तो डबा 
कोणाला तरी ररकामा करािा लागे.



महालांिे आणण फकललांिे
डडझाईन करतांना त्यात 
शौिालय बांधले जाई. काही
शौिालये मखु्य घराच्या बाहेर 
खाली खंदकात असे.

घाण 
िास!

घाण िास येणारे खंदक एक िांगली सरुक्षा 
होती. कोणताही शत्र ूती ओलांडू इश्च्ित नसे.

पण दगुधंी िाढत जात राहहली. मध्ययगुीन 
शहरे िाढत होती पण लोक रोमन 
सािवजननक शौिालयांना विसरले होत.े 
सदैुिाने त्यांच्याकड ेअजूनही शौि करण्यािे 
भांड ेहोत.े

बाहेर थंडी आहे! तमु्ही यािा
उपयोग करा.

लोक आपलया बेडरूममध्ये आरामात जात असत,
त्याला त े“िेम्बर पॉट” म्हणत असत.



पण ती भांडी ररकामी करािी 
लागत असत. आणण सगळ्यात
सोप्पा मागव होता मलैा
णखडकीतनू बाहेर फेकणे.

मग नेहमी रस्तत्यािरून िालणाऱ्या लोकांिर 
तो दगुधंीयकु्त मलैा पडत असे. मलैा 
रस्तत्यािर पडलयाने खूप दगुधंी पसरत असे.
मग त्यािेळी कोणी खरेदी साठी येत नसत 
यािे आवियव िाटायला नको.

मग राजाला शौिालयािा कायदा करािा 
लागला. “नदीमध्ये, फकंिा रस्तत्यािर टाकायला 
बदंी आहे.” नतसरा एडिडवने लडंनच्या लोकांना 
सांचगतले.

आम्ही मग कुठे
जाऊ शकतो?

शिेटी भलूमगत पाइप आणण नालया बांधून या 
समस्तयेिे समाधान करण्यात आल.े 
शौिालयािी घाण आता रस्तत्याच्या खालनू 
िाहत होती, रस्तत्याच्या िरून नाही.



यात शकंाि नाही, जेव्हा काही अडकत असे, 
तवे्हा प्रिंड गडबड होत असे.

१५९६ मध्ये, महाराणी एललजाबेथ प्रथमिा दत्तक 
पतु्र सर जॉन हैररगंटन यांच्या डोक्यात एक 
वििार आला. “मी अशा एका शौिालयािा शोध 
लािेन ज्यात फ्लश करू शकू.

शाही, फ्लश!

फ्लश नीट काम करण्यासाठी खूप िेळ गेला. 
िास्ततिात पढुच्या २०० िषांपयतं लोकांकड े
फ्लश नव्हता.

अनेक प्लबंरांनी शौिालयािे डडझाइनमध्ये सधुार 
करण्यासाठी खूप मेहनत केली, ज्यात थॉमस 
कै्रपर नािािा एक माणूस सामील होता. त्याने 
लडंनमध्ये स्तितःिे कै्रपर प्लबंबगंिे द्दकुन 
उघडले आणण शाही शौिालयांिी कमान 
सांभाळली.



१८८० पयतं, शौिालय खरेि आले होत.े 
तवे्हापासनू त्यािा आकार आणण सजािटी 
मध्ये अनेक बदल झाले.

काही दारात 
लािले जात.

...काही लसहंासनासारखे 
हदसत, असे बांधले
जात.

अतंररक्ष शौिालया
मध्ये प्रिाशांना दरू 
तरंगण्यापासनू 
रोखण्यासाठी काठ्या
लािलया जात.

आज आपलयाला शौिालये खूप 
सामान्य गोष्ट िाटत.े पण जेव्हा तमु्ही 
जंगलात एक हदिस घालिाल तवे्हा
तमु्हांला लिकरि कळेल की आपले 
पिूवज काय करत असत?

मला नको, माझे 
पोट फाटत आहे.



अध्याय २ 

टेललफोन

अलेक्झेडर ग्राहम बेल मध्ये एका
लमशनरीसारखे काम करण्यािी पद्धत 
होती. जेव्हा त्यािे िडील बहहऱ्या लोकांना 
बोलायला लशकित असत, तवे्हा 
अलेक्झेडरला हे माहीत करून घेण्यािी 
इच्िा होती की ध्िनीिा प्रिास कसा होतो.

अलेक्झेंडरिी आई बहहरी होती, पण तरुण 
अलेक्झेंडरने त्यांना ऐकू जाण्यािी एक पद्धत 
शोधून काढली होती. जर तो आपले ओठ
नतच्या डोक्यािर ठेिनू बोलत असे तवे्हा 
त्याच्या आईला त ेबोलणे समजत असे.



जेव्हा बेल मोठा झाला, तवे्हा त्याला बहहऱ्या 
लोकांना लशकिण्यािे काम लमळाल.े उरलेलया 
िेळात तो आिाजािर प्रयोग करत अस.े

एक हदिस, त्याने आपलया वपयानोिर एक धुन 
िाजिली आणण पढुच्या खोलीतनू एका 
वपयानोिर त्याने िाजिलेली धून त्याने ऐकली.

"ध्िनी हिेच्या माध्यमातनू प्रिास करतो,” 
त्याच्या लक्षात आल.े त्यािे मन वििारांनी 
भरून गेले. जर सगळे ध्िनी प्रिास करू 
शकतात,तर कदाचित त े“बोली/बोललेले सदु्धा 
एका जागेहून दसुऱ्या जागी पाठि ूशकतात.

मग त ेएक 
आवियवजनक होईल 

नाही का?



त्या हदिसांमध्ये म्हणजे १५० सालापिूी 
लांबिर सदेंश पाठिण्यासाठी सगळ्यात 
िेगिान पद्धत फक्त तार होती. विजेच्या 
तारेिर एका टोकाला सदेंश टॅप केला  
जात अस.े

... आणण सदेंश दसुऱ्या टोकाला लमळत 
अस.े

तो म्हणतो फक 
आज रात्री जेिायला 

उशीर होईल.

टैवपगं कोडिा शोध एका अमेररकी प्रोफेसर 
समैअुल मोसव यांनी लािला होता. पण 
कोडिरून सदेंश पाठिायला खूप िेळ 
लागत अस.े



बेलने टेलीग्राफ तार आणण "बोली" 
यांच्याबाबत खूप वििार केला. 
एक हदिस तो उत्साहाने उड्या मारू 
लागला..

आता लक्षात आले!

“मी "बोली“ ला विद्यतु प्रिाहात बदलनू 
टाकेन” त्याने वििार केला. “तवे्हा ती 
टेलीग्राफ तारामधून जाऊ शकेन.”

१८७६ मध्ये एक इलेश्क्िकल इंजीननयर, 

थॉमस िाटसन यांच्या मदतीने बेलने एक 
माउथ-पीस आणण एक इयर-पीस यांिा शोध 
लािला. त ेदोन्ही एक सारखे हदसत असत 
आणण एका विजेच्या तारेने त ेएकमेकांशी 
जोडलेले होत.े

बेल म्हणाला, “जेव्हा मी माउथ-पीसमधून 
बोलेन तवे्हा धातिुा एक फ्लपै हलेल,” आणण 
माझे शब्द विद्यतु प्रिाहाच्या रुपात तारेच्या 
साहय्याने प्रिास करतील.”



“मग इयर-पीसिा फ्लपै हलेल,”िाटसन 
म्हणाला, “आणण तवे्हा मी तमुिे बोलणे ऐकू 
शकेल.”

बेलने लिकरि आपलया लसद्धांतािे पररक्षण
केल.े िॉटसन इयर-पीस पकडून एकटा बसला 
होता ... अिानक त्याला बेलिा आिाज ऐकू 
आला...

लमस्तटर िाटसन, 

इकड ेया.मी 
तमु्हांला काही
दाखि ूइश्च्ितो.

आणण अशाप्रकारे फोनिे जीिन सरुु झाले. १८७७ 
मध्ये बेलने आपलया निीन शोधािा प्रिार-प्रसार 
करण्यासाठी अमेररका आणण यरुोपािा प्रिास केला.

"फकती आधुननक!" राणी श्व्हक्टोररया म्हणाली.
आणण मग त्यांनी त्िररत आपलया महालासाठी 
एका टेललफोनिी ऑडवर हदली..

जॉन ब्राउनला बग्गी
तयार करायला 
सांचगतली..



सरुुिातीला फोनमध्ये, लोकांना एक–दसुऱ्यांना 
जोडण्यासाठी ऑपरेटर लागत असत.

"नबंर प्लीज?" ररलसव्हर उिललयानतंर ऑपरेटर 
वििारत अस.े जेव्हा दोन्ही लाईन एकमेकांना 
जोड ेतवे्हा बोलणे सरुु होई.

नबंर प्लीज.
नबंर प्लीज.

नबंर प्लीज.

१८९०च्या दशकाच्या शिेटी, स्तििाललत
श्स्तििबोडविा शोध लागला आणण खूप साऱ्या 
ऑपरेटरिी नोकरी गेली. दहा िषावच्या आत 
सगळ्या लोकांना फोन आिडू लागला 
होता.त्यांना तो हिा होता.

सरुुिातीला फोन
मध्ये एक हैंडल होत े
ज्याला ऐकतांना
आपोआप फफरिता 
येत असे.



मग अशी खोकी 
असत फक ज्यात 
लोक गप्पा मारत
असत.

मेणबत्तीच्या
आकारािा 
स्तपीकर...

आणण के्रडल फोन.

आज लाखों लोकांजिळ मोबाइल आहे. बबना 
तारिालया फोनने खरि अलेक्झेंडर बेलला 
प्रभावित केले होते - विशषे करून असा 
टेललफोन जो चित्र सदु्धा पाठि ूशकतो.

मी िेनमध्ये
आहे.

बघ, तो 
िेनमध्ये
आहे.



अध्याय ३ 

थंड गोठलेले जेवि 

त े१९१३ साल होत ेआणण क्लेरेंस बडवसे 
नािािे एक अमेररकी, उत्तर कॅनडामध्ये 
फरिा व्यापार करत होता.

“या बफावळ जागेत कोणी कसा राहू 
ह्स्स्तक्तो?” त्याला आवियव िाटले.

एक स्तथाननक व्यक्तीने त्याला आसपासिा भाग 
दाखिला. एक मोठा फरिा कोट घालनू, बफावमध्ये 
तीन खड्डाजिळ असणाऱ्या मच्िीमारांच्या झुंडीत 
तो सामील झाला. सिवजणांनी थंड पाण्यात मासे 
पकडण्यासाठी गळ लािला होता.

यात काही मजा
नाही.



अिानक एक झटक्यात त्यांनी एक
मासा बाहेर काढला. माशाने हिते उडी 
मारली आणण गोठला आणण बफाविर 
येऊन पडला. 

“तो आज रात्रीिे जेिण आहे का?”
बडवसेने वििारले.

"बबलकुल नाही,” मश्च्िमारराने उत्तर 
हदल.े “आमच्याजिळ आधीि एक 
महहना परेुल एिढे मासे आहेत.”

बडवसे िफकत झाला. तो श्जथून आला होता, 
नतथे मासे एका हदिसाच्या आत खराब होत 
आणण त्यािी दगुधंी सटुत असे.गोठलेले मासे 
खरोखर ताजे राहत असतील काय? त्या
सधं्याकाळी त्याने जेितांना त्यांिा स्तिाद 
घेतला..

तो तर खूपि 
स्तिाहदष्ट आहे!

धन्यिाद, मी 
याला माग्च्च्या
णिसमसमध्ये
पकडले होत.े



बडवसिा मेंद ूओव्हरटाईम करू लागला. 
“घरी लोक गोठलेलया जेिणाला िांगले 
पसैे देतील.” त्याने वििार केला.

अमेररकेत येऊन त्यांनी त्िररत फ्रीजिा 
शोध लािला आणण जगातली पहहली
फ्रोजन कंपनी - "बड्वस आय" सरुु केली.

अध्याय ४

फ़ु टबॉलची जाळी 

जॉन ब्रॉडीला फुटबॉल खूप आिडत असे. 
प्रत्येक शननिारी तो स्तटेडडयममध्ये बसनू 
आपलया टीमिा उत्साह िाढित असे. त्यािी 
टीम श्जंकली, हारली की सामना ड्रॉ झाला.



एक सामन्यात, ब्रॉडी आणण त्यािे लमत्रांनी 
आपला सिवशे्रष्ठ स्तिाइकरला गोल पोस्तटच्या 
आत िेंडूला लाथ मारतांना बनघतले.

"हुरे!“ त्यांनी आनदं साजरा केला, पण 
पिंांनी आपली मान हलिली. पिंांना िाटले 
की गोल झाला नाही.

बाकी सामन्यात ब्रॉडी उदास 
बसनू राहहले. मग त्याच्या
डोक्यात वििार आला, “मी
खांबांच्या मागे एक जाळी 
बसिेन,” त्याने वििार केला, 
“त्या जाळीत िेंडू अडकेल आणण 
त्यामळेु लसद्ध होईल की गोल 
झाला आहे.”



पहहली फुटबॉल गोल जाळी जानेिारी 
१८९१ मध्ये िापरली गेली. 
तवे्हापासनू प्रत्येक िेळी फुटबॉल 
प्रेमीना पिंा िर राग काढण्यासाठी 
दसुरी कारणे शोधािी लागली.

आणण िेंडू
जाळीत !

अध्याय ५ 

सेफ्टी रेज़र

फकंग कैं प श्जलेट, िाफेिरच्या रेलिेमध्ये 
दाढी करण्यािा प्रयत्न करत होत.े त्यांिे 
नाि मोठे असनूही त ेएका सेलसमनच्या 
लमहटगं साठी जात होत.े



जशी गाडी पढेु ननघाली, त्यांिी हनिुटी कापली 
गेली.

"ओउ!“ त ेआपलया िस्ततऱ्यािर पडलेले रक्त
बघनू रडू लागले. “दाढी करण्यािा एखादी 
सरुक्षक्षत पद्धत असायला पाहहजे.”

मीहटगंमध्ये श्जलेट
रक्ताने भरलेला 
रुमालाने आपलया  
हनिुटीला हात लाित 
राहहला. 

त्याच्या कंपनीिे अध्यक्ष एक लाबंलिक उबग 
आणणारे भाषण देत होते.

"टूथब्रश मोठा व्यिसाय आहे कारण तो सतत 
बदलण्यािी गरज असत,े” त ेम्हणाल.े 
“आपलया अशी काही उत्पादने विकायला 
पाहहजे जी लिकर खराब होतात.”

जसे टूथवपक्स?

आणण 
टॉयलेट पेपर?



िषावनतंर श्जलेट आपली दाढी करत आरवयाच्या 
समोर उभे होत.े त्यांनी एक निीन प्रकारिा 
िस्ततरा खरेदी केला होता, पण त्यािे ब्लडे 
आधीपासनूि बबना धारेिा होता.

“िाटत ेकी मला माझे पणूव जीिन ब्लेडला धार 
लािण्यात घालिािे लागेल,” त्यांनी वििार केला.

मग त्यांनी एक शोध लािला ज्यामळेु 
आयषु्य बदलनू गेले.

“मी एक सरुक्षक्षत, ब्लेडबरोबर एक रेजर 
तयार करेन ज्यात ब्लेड बदलता येईल!” त े
म्हणाले. “जेव्हा त्यािी धार जाईल तवे्हा त े
ब्लेड फेकून देता येईल आणण निीन ब्लडे 
विकत घेता येईल. आणण त्याला धार
लािण्यािी गरज पडणार नाही. लोक निीन 
ब्लेड खरेदी करण्यासाठी नेहमीि परत 
येतील.”

हे दाढीिे भविष्य 
होत.े.

आणण त्यांनी
तिे केले.



िाकांिा शोध लागण्याआधी, ५५०० िष े
आधी,िस्तत ूढकलायला आणण एका 
जागेिरून दसुऱ्या जागी नेण्यास खूप िेळ 
लागत अस.े

जर स्तटैननस्तलाउ बॉड्री नसत ेतर आपलयाला 
अजूनही बसिी िाट बघािी लागली असती. 
त्यांनी १८२७मध्ये पॅररसच्या बाहेर लोकांना 
त्यांच्या स्तनान घरांपयतं घेऊन जाण्यासाठी 
बसिी सेिा सरुु केली. 

१८५० पयतं कोणाकडहेी फ्रीज नव्हता.
आज फफ्रजलशिाय आपण जे अन्न
खातो त्याला दगुधंी आली असती.

१९३८मध्ये, लाहदस्तलाओ बबरो पसरणाऱ्या
शाईमळेु कंटाळले होत.े म्हणून त्यानंी लिकर 
िाळणारी शाई शोधून त्याबरोबर एका पेनिा 
शोध लािला. आणण त्याला 
..."बबरो“ म्हटले.

जेव्हा लोकांनी अतंराळात शोध सरुु केल,े 
तवे्हा त्यांना त्यापेक्षा अचधक गोष्टींिा 
शोध लागला..

तमु्ही सपुरमाकेटमध्ये बार-कोड 
बनघतले आहेत का? त ेप्रथम देखे  
अतंररक्ष यानामध्ये लाखो गोष्टींना 
लेबल करण्यासाठी लािले गेले होत.े 

फायर बब्रगेडिालयांच्या ड्रसेमध्ये 
असणारी परेुशी सामग्री आणण 
त्यांिे स्तकी-बटूिर लिचिक लशलाई 
मळू रुपात अतंराळात प्रिास 
करणाऱ्यांसाठी डडझाईन करण्यात 
आले होत.े

अतंररक्ष स्तटेशनसाठी पहहला 
स्तमोक-डडटेक्टर तयार केला 
गेला होता. आता तो 
घराघरात िापरला जातो.

इतर उपयोगी शोध 


